
Referat styremøte i Norsk Retrieverklubb avdeling Vest-Finnmark 

fredag 7. Oktober 2016 kl. 2030-2200. 

 

Til stede:  

Rita Rasmussen, Morten D. Grunni, Vigdis Guleng, Patricia de Wilde og Liv-Randi L. Mathilassi. 

Forfall: 

Astrid Larsen og Rikke K. Masternes. 

 

 

1/2016  Formell konstituering 

Vedtak: Morten fortsetter som nestleder, og Vigdis fortsetter som kasserer uten ansvar for 

regnskapsføringen som Rita tar seg av. Rikke går inn som sekretær etter Nina. 

 

2/2016  Protokollføre EB-saker 

a)  Planlagt jaktkurs i Hammerfest: Vi vedtok at kurset ikke skulle gjennomføres. 

b) Høring lp-regler: Avdelingen sendte inn høringssvar innen fristen. 

c) Høring nordiske utstillinger: Avdelingen sendte inn høringssvar innen fristen. 

d) Gratis valpekurs for Dyrebeskyttelsen: Vi vedtok at de ikke fikk gratis valpekurs. 

 

3/2016  Evaluering av gjennomførte aktiviteter 

a) Treningssamling lydighet Kvalsundhallen 19.-21. februar. Meget vellykket. Overskudd kr. 4 700,-. 

b) Treningssamling rally Kvalsundhallen 11.-13. mars. Meget vellykket. Overskudd kr. 3 755,-. 

c) Årsmøtet. Gjennomført med akseptabelt oppmøte.  

d)Valpekurs i Hammerfest. Gjennomført med antatt overskudd kr. 5 700,-. 

e) Kurs i Lakselv: Helgekurs agility handling, valpekurs i samarbeid med Porsanger HK, WT-kurs. Alle 

kurs gjennomført, selv om førstnevnte hadde meget lav deltakelse. Antatt overskudd ble henholdsvis 

kr. 2 500,- / 2 500,- / 6 000,-. 

f) Lydighet og agility Lakselv 29. mai. Dramatisk nedgang i antall deltakere på lydighet. Ble derfor noe 

kostbart med to dommere og arrangementet sett under ett gikk med stort økonomisk underskudd. 

g) Dobbel WT Lakselv 11.-12. juni. Meget vellykket arrangement. Antatt underskudd kr. 2 500,-. 

h) Treningssamling jakt Lakselv 29. juli-1. august med «prøve-prøve» 30. juli. Meget vellykket med 

brukbar deltakelse. 

i) Jakttreninger Alta. Det er avholdt tre samlinger med bra oppmøte. 



j) Dobbel jaktprøve Lakselv 27.-28. august. Stor deltakelse. Meget vellykket arrangement. Antatt 

underskudd kr. 3 200,-. 

k) Treningshelg jakt Lakselv 7.-9. oktober. Meget stor oppslutning, fin avslutning på sesongen. Svært 

positivt med flere helt nye som deltok. Antatt overskudd kr. 3 000,-.  

 

4/2016  Møter og utdanning 

a) Kontaktmøtet:   Vigdis Guleng var vår representant. 

b) Generalforsamlingen: Patricia de Wilde var vår representant. Meget bra at noen ville reise. 

c) Webmaster-samling:  Patricia de Wilde deltok. Vi har nå fått flott, ny hjemmeside! 

d) Instruktørutdanning: Rikke Masternes har gjennomført sin utdanning som NKK-instruktør 

trinn I og har også bestått alle de praktiske kravene. Gratulerer! 

e) Konkurranselederkurs: Tore Mathilassi reiser til Tromsø på dette kurset. Vi dekker alle utlegg 

og forventer at han da kan fungere som ringsekretær lydighet eller 

konkurranseleder lydighet i Finnmark to ganger i løpet av de 

nærmeste tre årene. 

 

5/2016  Planlagte aktiviteter 2017 

a) Jaktkurs Alta med Ann Cathrin Solbakken blir 12.-14. mai 2017. Patricia følger opp avtalen. 

b) Kurs lydighet og treningssamling rally innendørs februar i Kvalsundhallen. Rita følger opp. 

c) Dobbelstevne rally innendørs mars i Kvalsundhallen. Utgår da H-fest HK blir å ha rally i februar. 

d) Open show og uoffisiell WT Alta tidlig i mai. Rita sender forespørsel til aktuelle dommere: Torunn 

Sørby, Karin Fagerås og Nina Skjelbred – i prioritert rekkefølge. 

e) Lydighet og agility 21. mai Lakselv. Dommer blir Stein O. Nergaard, som kan dømme begge deler. 

f) Dobbel WT 10.-11. juni Lakselv. Dommer ikke avklart, venter på svar på henvendelse.  

g) Dobbel jaktprøve 26.-27. august Lakselv. Dommer ikke avklart, venter på svar på henvendelse. 

h) Andre aktiviteter som må tidfestes allerede i høst: Satser på høstsamling jakt 16.-17. september. 

 

6/2016  Ny hjemmeside v/Patricia 

Patricia fortale om kurset og jobben hun gjør med hjemmesiden. Send gjerne inn bilder til henne! 

 

7/2016  Økonomi v/Rita  

Kort gjennomgang av klubbens økonomi. 

 

 



8/2016  Saker til hovedstyret 

a) Rapporteringsplikt til andre raseklubber. Rita avklarer med NKK hva som kreves. Hvis man fortsatt 

må sende inn kopi av premielister i stor stil, retter vi en henvendelse til NKK om at dette må avvikles. 

b) Terminlister jakt bør prioritere avdelingene framfor andre klubber. Rita videreformidler saken til 

hovedstyret. 

c) Bedømming på WT og jaktprøver  

- Samsvar mellom regelverk og praksis 

- Unødig strenge punkter i BK 

Rita tar opp sakene med hovedstyret. (PS: Har fått utfyllende svar på dette.) 

Rita skal også etterlyse referater fra møter i SJK. 

 

9/2016  Eventuelt  

a)  Høring eliteklasse blodspor.  

Vi har ingen merknader utover at dette kan bli utfordrende for sporleggerne. Rita sender svar. 

b) Høring rallylydighet. 

Vi har ingen merknader utover at øvelsen «sikk-sakk» bør fjernes. Rita sender svar. 

 

 

Rita R. 

referent 


